
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Přijetí dotace na projekt Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec  

 

Zpracoval: Ing. Martin Čech  

odbor, oddělení: strategického rozvoje a dotací 

telefon: 48 524 3575 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města dne 9.12.2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora  
 

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     
přijetí dotace v souvislosti s realizací projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi 
v ORP Liberec, reg. č. CZ.1.02/1.3.00/11.10583, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace  i.č. 
EDS 115D112000755 a Smlouvy č. 11099381 v max. výši 1.451.473,2 Kč (z toho 
1.370.835,8 Kč z Fondu soudržnosti a 80.637,4 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR)  
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a  u k l á d á  
Mgr. Janu Korytářovi, náměstkovi primátora, zajistit podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí 

T: 1/2015 
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Důvodová zpráva 
 
 
Hlavním cílem projektu „Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec) je zvýšit 
a zlepšit systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany - varovných a vý-
stražných systémů ochrany před povodněmi a přírodními živly - bezpečnost obyvatel a ochra-
nu majetku pro Statutární město Liberec. Lužická Nisa ohrožuje zástavbu a komunikace v 
následujících čtvrtích a městských částech (Vratislavice nad Nisou, Vesec, Rochlice, Horní 
Růžodol, Perštýn, Jeřáb, Františkov, Nové Město, Růžodol, Nové Pavlovice, Machnín). Černá 
Nisa ohrožuje zástavbu a komunikace v městské části Kateřinky a Ruprechtice. 
 

Byly definovány cíle projektu, které spočívají v modernizaci varovného systému ochrany 
před povodněmi v ORP Liberec. Především se jedná o : 

1. osazení hladinového čidla na vybraný hlásný profil kategorie C,  

2. aktualizace dat digitálního povodňového plánu města Liberec a ORP Liberec,  

3. pořízení varovného a vyrozumívacího systému typu VISO (Varovný informační 
systém obyvatelstva). 

Byla podána žádost do Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.3 Omezování 
rizika povodní, Podoblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní 
protipovodňové ochrany. Tato žádost byla poskytovatelem dotace podpořena dotací ve výši:  
90 % (85 % ERDF + 5 % SR). 

Celkové náklady projektu:  1,6 mil. Kč vč. DPH  

dotace fond soudržnosti 1,38 mil. Kč 

dotace státní fond životního prostředí ČR     81 tis. Kč 
 

Projekt je stavebně dokončen, faktury za realizaci uhrazeny a po podpisu Smlouvy č. 
11099381 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí bude moci být vyúčtován poskytovateli dotace. 
 
Doporučení odboru strategického rozvoje a dotací 
Souhlasit s přijetím dotace 
 
 
 
Přílohy: 

1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
2) Smlouva č. 11099381 o poskytnutí podpory ze SFŽP 

 

 
















































































